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ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT
BELEEFT VLIEGENDE START

Staad heeft vorig jaar de aparte tak Electric Construction Equipment (ECE)
opgericht. Daarin gaat het bedrijf de zelf nieuw ontwikkelde elektrische machines
geheel in eigen beheer verder ontwikkelen en bouwen. Staad ziet zo betere
kansen om de producten op maat te bouwen en te servicen. We zagen de drukte
die past bij een vliegende start en lieten ons bijpraten over deze nieuwe tak.

Al bij de entree staat onmiskenbaar een electric
powerbox van ECE te pronken, als bewijs dat
Staad de nieuwe tak Electric Construction Equipment (kortweg ECE) ambitieus heeft opgepakt.
Staad heeft ECE als aparte dochtertak opgericht
om zo vanuit dit specialisme beter producten op
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maat te kunnen bouwen en ook in het veld te
servicen. Pieter Staadegaard is samen met Thijs
van Hal verantwoordelijk voor ECE. Om snel en
flexibel te kunnen opereren in bouw en service
kopen ze de componenten bewust ‘dichtbij’ in
Europa in.
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TOPDRUKTE
Een ronde door de werkplaats leert dat het topdrukte is rondom ECE. Staad heeft voor de ombouw van graafmachines naar elektrisch flink
wat orders genoteerd. Eind december heeft het
bedrijf de eerste machines uitgeleverd en het zal
in het nieuwe jaar gas blijven geven om nog veel
machines in het begin van dit jaar te kunnen uitleveren. Er worden flink wat overuren gemaakt
en iedereen helpt mee. “We moeten er nu volop
tegenaan om de eerste machines klaar te krijgen”, zegt Pieter Staadegaard. “De eerste daarvan
zijn in december al naar Noorwegen gegaan. Voor
Nederland gaat het om een eerste serie van acht
machines, waaronder maar liefst zeven mobiele
Doosan DX165W Electric-graafmachines en één
30-tons rupsgraafmachine. Dit zijn er ondertussen al heel veel meer. We hebben ondertussen al
meer dan vijftig elektrische machines verkocht,
waarvan twee derde mobiel en één derde rups”,
aldus Staadegaard. Voor Nederlandse klanten
heeft het bedrijf in samenwerking met verschillende partners de DKTI-subsidie voor deze machines binnengehaald.
ECE betrekt de batterijen bij specialist Webasto.
Die fabriceert onder andere voor bussen, trucks
en auto’s al flexibele plug and play 400V- en
800V-oplossingen tot 350 kWh met bijbehorende regelsystemen om die te integreren in
machinebesturingen en inclusief bijbehorende
laadoplossingen. “Met deze basis konden we ons
eigen ECE-systeem bouwen, met als kern verwisselbare 800V-powerboxen met een capaciteit
van 140 kWh.”
De 102 kW sterke mobiele graafmachine krijgt
twee van deze powerboxen voor elektrische aandrijving. De 145 kW sterke 30-tons rupsmachine
krijgt naar keuze twee of drie van deze powerboxen. Deze powerboxen zijn ECE R10- en
R100-gecertificeerd en daarmee volgens internationale normen volledig beschermd tegen stof,
trillingen en vocht.

NIEUW ONTWIKKELD
De eerste machines die ECE samen met UMS
heeft ontwikkeld, hebben uiteraard voor voortschrijdend inzicht gezorgd. Pieter is daar helder
over. “Wij communiceren open en eerlijk. Het is
bekend dat we inderdaad zaken zijn tegengekomen die voor verbetering vatbaar waren. Dat
hebben we opgepakt en die inzichten hebben we
verwerkt in onze eigen, nieuw ontworpen machines. Er is geen component of plaatsing daarvan

hetzelfde. Het werken met verwisselbare accupakketten die je op locatie kunt opladen of omwisselen, is gebleven.”
Een belangrijk item dat ECE heeft aangepakt, is
de accutemperatuur. De accu’s zijn nu voorzien
van een koelsysteem om de temperatuur rond de
twintig graden te houden. “Dat is een must om
nu en voor de toekomst de capaciteit van de accu
te kunnen garanderen”, geeft Van Hal aan. Daarvoor wordt een extra unit-laag boven op de accu’s gemonteerd. Een tweede punt betreft de
elektronische communicatie met het voertuig.
“Daar bleken nog onvolkomenen in te zitten.
Door het nu zelf te doen, hebben we zelf de kennis in huis om dit te programmeren en te servicen”, aldus Van Hal. Het derde punt betreft het
omgaan met verschillen in ladingsgraad van de
afzonderlijke pakketten. Dat bleek bij onderling
verschillende laadtoestand niet goed te functioneren. De machine werkt nu per powerbox en
daarmee kan dus ook de lege accu of de accu met
de laagste beladingsgraad op het best passende
moment worden gewisseld of bijgeladen.
Naast het ontwikkelen van de powerboxen heeft
ECE ook de verdere ombouw en inbouw zelf ter
hand genomen. De powerboxen komen nu in
houders die onderin taps toelopen voor gemakkelijk laden en toch een precieze borging. Het contragewicht heeft ECE ontwikkeld in samenwerking
met Matt Nielen. Dit krijgt dezelfde looks als die
van de bestaande Doosans. Verder zijn de hydrauliekcomponenten bij de rups- en mobiele graafmachines waar nodig aangepast en verplaatst.

ECE bouwt de powerboxen zelf. Daarvoor gebruikt het
accu’s van specialist Webasto. Het gaat hierbij om
800V-batterijtechniek met een capaciteit van 140 kWh.

Om de bedrijfstemperatuur constant rond de twintig
graden te houden, komt er standaard boven op het
accugedeelte een koel-unit.

STORMLOOP
ECE gaat de eerste serie machines uitgebreid
monitoren. Het bedrijf heeft de aanvragen voor
een groep klanten gebundeld en heeft hen begeleid in het subsidietraject. “We gaan ook samen
optrekken om te komen tot de beste inzet en de
beste oplossingen voor het laden en wisselen
van powerboxen”, zegt Staadegaard.
Beide heren zijn blij met de vliegende start die
ECE nu maakt. “We hebben al een wachtlijst, dat
is toch even anders dan een dieselmachine verkopen”, zegt Staadegaard. Het betreft nu vooral nog
om de ombouw van Doosans, maar hij geeft aan
dat Staad met ECE breder gaat opereren. “Het is
mogelijk in de toekomst bij de ECE-tak ook andere merken en andere machinecategorieën op
wens om te bouwen. De eerste aanvragen zijn al
binnen en de eerste resultaten staan al onder een
doek klaar voor de officiële introductie.”

De machines worden standaard uitgerust met een
dubbele laadstekker om normaal en snel te kunnen
laden.

ECE bouwt niet alleen de accupakketten, maar past
ook de rest aan. Daaronder ook dit nieuwe stalen
contragewicht met de looks van de originele Doosan.
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